
REF. MRB36731

2.590.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 314m² terraço à venda em Sierra
Blanca
Spain »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

3
Quartos  

4
wc  

681m²
Plano  

314m²
Terraço

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.pt Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Excelente moradia geminada para venda em Sierra
Blanca, Marbella com 3 quartos, segurança 24h e piscina
infinita, numa localização tranquila.

Esta moradia geminada está localizada no famoso empreendimento Sierra Blanca,
num condomínio fechado de luxo onde podemos desfrutar de todas as comodidades
oferecidas, como duas piscinas interiores comuns e um SPA. Tem a particularidade de
cada 8 casas partilharem outro SPA com piscina e sauna.

A casa tem um estilo único, sendo a última do seu grupo de 8, fazendo fronteira com
a floresta. Embora a casa não tenha jardim próprio, tem uma bela piscina de borda
infinita em frente ao alpendre e à sala de estar. A amplitude e a altura dos tectos,
fazem da sala um espaço muito amplo para desfrutar, conferindo-lhe um estilo
pessoal de decoração proposto pela Roche Bobois. Dispomos de uma cozinha aberta
e moderna equipada com os mais recentes electrodomésticos Miele e completamos o
rés-do-chão com um quarto com casa de banho privativa e um pequeno lavabo
social, uma biblioteca com acesso à lavandaria, uma pequena sala de estar, uma
televisão e sala de música, uma pequena arrecadação e garagem com espaço para
dois carros.

O acesso ao piso superior faz-se através de uma moderna e confortável escadaria ou
do elevador interior, onde somos recebidos por um elegante escritório que conduz
aos dois grandes quartos do piso superior, com destaque para o quarto principal,
com uma luxuosa casa de banho privativa.

Todos os quartos da casa têm acesso a um pequeno terraço exterior.

E finalmente, no terceiro andar, há um grande solário que ocupa toda a superfície da
casa, com móveis de terraço aconchegantes que podem ser apreciados nas
agradáveis noites de verão da Costa del Sol.

lucasfox.pt/go/mrb36731

Vistas à montanha, Terraço,
Piscina coberta , Piscina climatizada,
Piscina, Jardim, Spa, Jacuzzi,
Serviço de porteria, Private garage, Ginásio,
Elevador, Tectos altos,
Pavimento de mármore, Parquet,
Luz natural, Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Edifício modernista,
Vistas, Varanda, Sistema domótico,
Próximo de escolas internacionais,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Despensa, Cozinha equipada,
Cinema em casa, Chaminé, Biblioteca,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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